Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski
„Kompozytor-rezydent w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego”
w 2018 roku

REGULAMIN

1.

opis i cel konkursu: nawiązanie do znanej na całej świecie praktyki

zapraszania młodych kompozytorów do współpracy z instytucjami muzycznymi.
W trakcie rezydentury odbywają się trzy koncerty: jeden monograficzny
(przedstawienie wybranych utworów Kompozytora-rezydenta) oraz dwa związane
z

postacią

Feliksa

Nowowiejskiego

(podczas

koncertów

odbywają

się

prawykonania aranżacji wybranych przez Kompozytora-rezydenta utworów
Feliksa Nowowiejskiego przeznaczonych na kameralne obsady wykonawcze.
Utwory te zostaną nagrane, a partytury opublikowane na stronie internetowej
Salonu Muzycznego Feliksa Nowowiejskiego, http://www.nowowiejski.pl/). Dzięki
organizacji koncertów promowana będzie twórczość wybitnego polskiego
kompozytora Feliksa Nowowiejskiego oraz Kompozytora-rezydenta, zwłaszcza
wśród młodych wykonawców i publiczności.
2.

organizatorzy konkursu: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego we

współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania, pod patronatem
Poznańskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich
3.

czas trwania rezydentury: od stycznia do grudnia 2018 roku

4.

adresaci konkursu: kompozytorzy mający polskie obywatelstwo, którzy do

1 października 2017 nie ukończyli 30 roku życia
5.

przystępując do konkursu kandydat powinien przedstawić:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dostępne na stronie Salonu
Muzycznego Feliksa Nowowiejskiego w zakładce Aktualności, http://www.nowowiejski.pl/
- CV
- 3 partytury (w formacie pdf)

- nagrania (w formacie mp3; nagrania mogą zostać umieszczone na wybranym
serwerze) od 3-4 wybrane utwory przeznaczone na różnorodne kameralne
obsady wykonawcze
- koncepcja rezydentury (idea, proponowana koncepcja trzech koncertów)
wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu
Materiały należy wysyłać w jednej wiadomości mailowej na adres:
salonmuzyczny@nowowiejski.pl w terminie do 1 października 2017 r.
Ponadto w ww. terminie (decyduje data stempla pocztowego) należy przesłać
podpisane oświadczenie na adres pocztowy:
Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, al. Wielkopolska 11, 60-603 Poznań
z dopiskiem: „Kompozytor-rezydent w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego”
6.

przebieg konkursu: etap 1 – ocena przesłanych materiałów,
etap 2 – rozmowa z wybranymi kandydatami

7.

Jury: eksperci i artyści reprezentujący różne specjalności - muzyk-

wykonawca,

przedstawiciele

Towarzystwa

im.

Feliksa

Nowowiejskiego,

Kompozytor-Rezydent, przedstawiciel poznańskiego oddziału ZKP, przedstawiciel
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, przedstawiciel Miasta Poznania
8.

ogłoszenie wyników: do 20 grudnia 2017 roku na stronie internetowej

organizatora oraz podczas specjalnego koncertu w Salonie Muzycznym
9.

honorarium dla Kompozytora-rezydenta: 13 200 zł (brutto rocznie),

finansowane ze środków Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski
w Poznaniu dawniej i dziś”
10.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

Regulaminu. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów Regulaminu nie zostaną
dopuszczone do Konkursu.
11.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

salonmuzyczny@nowowiejski.pl.

Program rezydencji kompozytroskiej w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego dofinansowany jest z budżetu Miasta Poznania.

